
REUNIONS
EFECTIVES 4.0
Agilitat i focus perquè les coses passin
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Make things happen



Existeixen alternatives 
a les reunions? 
Una reunió és un mitjà, no una finalitat en sí mateixa. A vegades
abusem d'aquesta eina de treball sense incorporar tècniques o criteris
que ens ajudin a fer que el seu impacte sigui aquell que desitgem. Per
fer-ho possible, n'hem d'analitzar la pertinència, el  moment, els
assistents, les tècniques de desenvolupament i les mètriques
d'impacte. Així mateix, les reunions efectives 4.0 incorporen la regla del
80/20, la qual indica que no podem destinar més del 20% del temps a
reunir-nos per tal de dedicar el 80% del temps restant al seguiment,
feedback, acompanyament, avaluació, execució, etc. 

www.thefocuslab.es

Resultats

Destinataris

Metodologia

Continguts

Mesures sistèmiques per aconseguir
reunions efectives > MENYS ÉS MÉS 
Eines operatives i àgils per tenir focus >
TOBU matrix
Tècniques per fer que les coses passin 

Traçabilitat precisa de les activitats

Predictibilitat  màxima sobre els objectius

> SCRUM, KANBAN 

> REGISTRESAGILE 

> LOTIFICACIÓ

1. Per què ens reunim? Cultura, lideratge i organització.

2. Tipologia de les reunions: planificació, avaluació,
deliberació, prospectives, etc.

3. Tècniques agile per a reunions efectives. 

4. Mesures sistèmiques per reduir la despesa econòmica i
emocional de les reunions.

5. Mètriques de mermes i mudes a les reunions. Impacte
econòmic. 

Les sessions es desenvolupen en un format workshop.
La metodologia és learning by doing.
Aprenentatge cooperatiu en el desenvolupament dels
casos pràctics de l'eina. 
Es comparteixen les següents eines clau: KANBAN,
SCRUM, TOBU.

Dirigit a mànagers que desitgin millorar la seva
productivitat i focalització professional fent més tasques
amb menys esforç. 
L'impacte és exponencial en professionals que ocupen
posicions directives. .

Activistas de lo concretoActivistas d'allò concret



Docent JoanMa Torres

Durada

8 hores

Format

Online
Presencial hola@thefocuslab.es

Impulsa The Focus Lab. 
Phd a l'UDL. 
És professor de l'ESIC Business School,
l'EAE Business School i la UOC.
Ha sigut CEO i HR Director a organitzacions privades
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Activistes d'allò concret


